
                             ÆRESMEDLEM ODD SPJØTVOLD 
 

Odd Spjøtvold ble medlem av avd. Nordenfjeldske i 1939, samme år som avdelingen ble stiftet.   

Som de fleste andre på den tid startet også Odd med en blandingshund i en alder av 10 år. Sin første 
schäferhund var tispen Molly uten papirer, men da ble dette rasen for ham resten av livet.  Under 
krigen ble det flere gode hunder i hans eie, og mye kan skrives om rekvisisjon av hundene og forhør 
hos Gestapo, men Odd holdt alltid tett ovenfor den tyske okkupasjons makten. 

Odd sin store lidenskap var brukshund arbeidet. Med den egenoppdrettede helsorte Billo av 
Leüthenhagen gjorde han som regel rent bord i etterkrigs tiden, og også med andre egne hunder sto 
han som regel øverst på seierspallen. 

Kennel navnet av Leüthenhagen ble registrert allerede i 1948. 

Både i eldre og nyere tid importerte Odd en hel del utmerkede hunder som også var gode nedarvere. 

Under hele Odd sin tid som medlem har han engasjert seg innenfor klubb og klubbarbeide. Han var 
alltid en person som man kunne spørre om råd og veiledning, både til små og store problemer. 

Som en med spesiell interesse for brukshundsaken var det naturlig at Odd utdannet seg som 
brukshunddommer, og allerede i 1958 ble han autorisert.  Odd var autorisert som dommer i datidens 
A og også som NKK tjenestehund dommer. 

Datidens naboer på Byåsen i Trondheim husket Odd som alltid var ute med sine hunder samtidig som 
avisbudet. For omgivelsene og miljøet rundt ham fremviste han alltid velmosjonerte, lydige og 
arbeidsomme hunder til ære for hundesaken. Han viste alle hvordan man kan og skal ha hund. Han 
var en stor ambassadør for schäferhunden. 

Odd ble tildelt Fårehunden i gull i 1974 og ble utnevnt til Æresmedlem i Norsk Schäferhund Klub i 
1982 for sin uselviske innsats for rase og klubb gjennom alle år. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 


